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Lovsekretariatet 

 

  

Til almene boligorganisationer 

Baggrund 
Der er på finansloven for 2014 afsat en energisparepulje til almene boliger på 3 mio. kr., som kan 

anvendes til udarbejdelse af energihandlingsplaner. Der er ligeledes afsat 3 mio.kr. i hvert af årene 

2015 og 2016 – med forbehold for finanslovens endelige vedtagelse. Det er kun almene 

boligorganisationer på vegne af de involverede afdelinger, der kan søge om at få del i puljen. Støtten 

udgør 50 pct. af udgifterne til udarbejdelse af handlingsplanen, dog maks. 250.000 kr. 

Hvordan søges om midler til udarbejdelse af en energihandlingsplan?  
Der kan kun ansøges om støtte digitalt, jf. nedenfor. Ministeriet har valgt det rådgivende firma Grontmij 

til at varetage registreringen af de indkomne ansøgninger. Efter registreringen er sket, vil ministeriet 

behandle ansøgningerne.  

Der rekvireres adgang til det digitale ansøgningsskema ved at sende en mail til pnp@grontmij.dk  

Senest en arbejdsdag senere modtager ansøger en mail med et link til ansøgningsskemaet samt et 

personligt ID og password.  

Det personlige ID og password gør det muligt at gemme en delvist udfyldt ansøgning for sidenhen at 

vende tilbage og udfylde resten. Efter indsendelse af den digitale ansøgning modtager ansøger en 

mail med bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget samt en pdf-kopi af det udfyldte 

ansøgningsskema. 

Yderligere oplysninger 

På Ministeriets hjemmeside (www.mbbl.dk/energisparepulje) kan der hentes en vejledning til 

ansøgning om midlerne. Vejledningen indeholder bl.a. information om: 

- Hvem kan søge om penge? 
- Hvad må midlerne bruges til? 
- Hvad er en energihandlingsplan? 
- Hvad kan en energihandlingsplan indeholde? 
 

På hjemmesiden kan der ligeledes hentes et tomt ansøgningsskema, som på en overskuelig måde 
viser, hvilke oplysninger, der er behov for at fremskaffe i forbindelse med ansøgningen.  
 
Ansøgning om midler til udarbejdelse af energihandlingsplanen skal ske digitalt: 
 

senest mandag den 3. november 2014. 
 
Ministeriet skal meddele tilsagn inden udgangen af 2014. 
 

Med venlig hilsen  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
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